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Käesoleva korraldusega nähakse ette Eesti Autospordi Liidu teenetemärgi statuut, sätestatakse selle 
kirjeldus, taotlemise, andmise, kätteandmise ja kandmise korra alused ning vastutus teenetemärgi 
suhtes toimepandud vääritute tegude eest. 
 
1. Teenetemärk 
 
(1) Teenetemärk on tunnustus autospordialase erakordse saavutuse või silmapaistva tegevuse eest 
järgmistes autospordi valdkondades: 

1) sportlase silmapaistev karjäär (ei omistata tegevsportlasele); 
2) spordiametniku silmapaistev ja/või pikaajaline töö spordi edendamisel ja/või juhtimisel; 
3) sporditreeneri tulemuslik töö noorte autosporti toomisel ja/või sportlas(t)e 

rahvusvahelisele tasemele viimisel; 
4) spordikohtuniku silmapaistev ja/või kauaaegne töö; 
5) võistluste organiseerija silmapaistev ja/või kauaaegne töö; 
6) autospordi propageerija silmapaistev ja/või kauaaegne töö; 
7) autospordi toetaja erakordne panus sportlas(t)e, võistlus(t)e või spordiala toetamisel või 

autospordirajatiste loomisel. 
 
(2) Teenetemärgi saajaks on eraisik. 
 
(3) Teenetemärgi saajaks võib olla nii Eesti kui välisriigi kodanik. 
 
 
2. Teenetemärgi andmine 
 
(1) Teenetemärke annab Eesti Autospordi Liit. 
 
(2) Teenetemärke antakse ka postuumselt. 
 
(3) Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas. Reeglina antakse teenetemärke 
autospordi aastalõpu piduliku auhinnatseremoonia raames. 
 
(4) Erandjuhtudel võib teenetemärke anda ja kätte anda ka muul ajal käesolevas korralduses 
ettenähtud korras. 
 
 
3. Teenetemärkide Komitee 
 
(1) Teenetemärkide Komitee vaatab läbi taotlusi ja teeb EAL juhatusele esildisi teenetemärkide 
andmiseks, korraldab teenetemärkidega autasustatute nimekirjade pidamist, teenetemärkide ja 
nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist, üleandmata jäänud, äravõetud või tagastatud 
teenetemärkide arvestust ja hoidmist, annab soovitusi teenetemärkide taotlemisel ja selgitusi 
teenetemärkidega seonduvates küsimustes ning täidab muid oma kodukorras ettenähtud 
ülesandeid. 
 
(2) Teenetemärkide Komitee koosseisu ja kodukorra kinnitab EAL juhatus. 



 
4. Teenetemärgi taotlemine 
 
(1) Taotlus teenetemärgi andmiseks esitatakse Teenetemärkide Komiteele teenetemärkide 
andmisele eelneva aasta 16. detsembriks. 
  
(2) Taotluse teenetemärgi andmiseks võivad Teenetemärkide Komiteele esitada iga Eesti Vabariigi 
kodanik. 
 
(3) Isikule, kellele on antud teenetemärk, võib samalaadsete teenete eest uuesti teenetemärgi 
andmist taotleda üldjuhul pärast viie aasta möödumist ja erilaadsete teenete eest pärast kolme 
aasta möödumist eelmise teenetemärgi andmisest. 
 
(4) Taotlus esitatakse Teenetemärkide Komiteele digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel aadressile 
info@autosport.ee. Taotluses näidatakse ära, millise isikule ja milliste teenete eest teenetemärki 
soovitakse omistada. 
 
5. Taotluse läbivaatamine 
 
(1) Teenetemärkide Komitee registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud 
taotlused. 
 
(2) Teenetemärkide Komiteel on õigus jätta tähtaja rikkumisega esitatud taotlus läbi vaatamata. 
Vormistuspuuduste kõrvaldamiseks võib komitee määrata tähtaja ning võtta puuduste kõrvaldamise 
järel taotluse läbivaatamisele. 
 
(3) Teenetemärkide Komitee vaatab taotlused läbi kahe nädala jooksul arvates taotluse saabumisest. 
 
(4) Komiteel on õigus kutsuda taotleja või tema esindaja lisaselgituste saamiseks oma koosolekule, 
kus taotlus läbi vaadatakse. 
 
(5) Taotluse läbivaatamisel otsustab Teenetemärkide Komitee, kas ta sellega nõustub.  
 
6. Esildis teenetemärkide andmiseks 
 
(1) Teenetemärkide Komitee esitab kõik läbivaadatud taotlused koos oma soovitustega EAL 
juhatusele hiljemalt teenetemärkide andmisele eelneva aasta 30. detsembriks. 
 
7. Teenetemärgi andmise otsustamine 
 
(1) Teenetemärkide andmise otsustab EAL juhatus hiljemalt kaks nädalat enne teenetemärkide 
kätteandmist. 
 
(2) Otsus teenetemärkide andmise kohta avaldatakse EAL kodulehel. 
 
(3) EAL juhatuse otsuse alusel kantakse isik teenetemärkidega autasustatute nimekirja. 
  
 
8. Teenetemärgi tunnistus 
 
(1) Teenetemärgi juurde kuuluva tunnistuse vormi kinnitab EAL juhatus. 



 
(2) Tunnistusele kirjutavad alla EAL president ja Teenetemärkide Komitee esimees. 
 
(3) Teenetemärk ja tunnistus antakse autasustatavale tasuta. 
 
9. Teenetemärgi kätteandmine 
 
(1) Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte EAL president või EAL 
volinike kogu esimees. 
 
(2) Postuumselt antud teenetemärk antakse EAL juhatuse otsustusel kätte mõnele autasustatud isiku 
perekonnaliikmele või mõnele teisele lähedasele. 
 
10. Teenetemärgi kandmine 
 
(1) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki 
või selle kandmise õigust ära võetud korralduses ettenähtud alustel ja korras. 
 
(2) Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike autospordisündmuste puhul. 
 
11. Vastutus teenetemärgi suhtes toimepandud ebaseadusliku või vääritu teo eest 
 
Isikult, kes paneb toime ebaseadusliku või vääritu teo ja kahjustab seeläbi autospordi mainet, 
võidakse EAL juhatuse otsusel teenetemärk ära võtta. 
 
 
12. Teenetemärgi tagastamine 
 
(1) Teenetemärki tagasi ei nõuta, välja arvatud käesoleva korralduse punktis 11. loetletud juhud. 
 
(2) Teenetemärgiga autasustatud isiku surma korral jääb teenetemärk tema perekonnale või teistele 
lähedastele mälestuseks või deponeeritakse nende soovil vastavasse kogusse või Teenetemärkide 
Komiteesse. 
 
(3) Teenetemärk, mis on isikult punktis 11. ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada EAL-le. 
 
(4) Tagastatud teenetemärkide arvestust ja hoidmist korraldab EAL. 
 
 


